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УДК 547:542.057:632.08 

ФІТОТЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПЛЕКСНИХ 

СПОЛУК СПІРОКАРБОНУ 

      

     О.Н. Речицький, М.М. Сидорович, С.Ю. Кот 
      Херсонський державний університет 

 

Одним з аспектів захисту довкілля від пагубного впливу антропогенних 

чинників є моніторинг екологічної безпеки нових синтетичних речовин 

засобами біотестування. Спірокарбон та його похідні відносяться до вказаної 

групи факторів зовнішнього середовища.  

Спірокарбон – це спіросполука, що складається з двох гетероциклів 

кожен з яких містить два атоми Нітрогену та чотири атоми Карбону, один з 

яких є спільним. Кожне кільце містить карбонільну групу. Цикли перебувають 

в транс-конфiгурацiї відносно спільного атома Карбону у зв’язку з стеричними 

перешкодами та взаємним відштовхуванням неподілених пар електронів атомів 

Нiтрогену при спільному атомі Карбону. Чистий продукт являє собою 

безбарвні голчасті кристали, мало розчинні у воді: 

HN

NH

HN

NH

H3C

CH3

CH3

H3C

O

O  
 

Синтез спірокарбону був здійснений двома шляхами. В основі метода А 

лежить взаємодія сечовини з ацетоном в присутності концентрованої 

сульфатної кислоти. Метод Б ґрунтується на взаємодії сечовини з фороном 

(продукт альдольно-кротонової конденсації ацетону) у кислому середовищі. 

Метод А є більш рентабельним, оскільки передбачає синтез спірокарбону 

в одну стадію. Двохстадійний синтез може бути використаний для одержання 

арилпохідних спірокарбону. 

Взаємодією спірокарбону з бурштиновою кислотою у спиртово-

ацетоновому розчині одержана відповідна комплексна сполука (СБ). На основі 

даних елементного аналізу та ПМР-спектроскопії, можна стверджувати, що 

співвідношення спірокарбону та бурштинової кислоти у комплексі 

становить 1:1. 

В ХДУ розроблений спосіб визначення екологічної безпеки 

антропогенного чинника на чотирьох рівнях організації рослинного організму 

(фітотесту): організменному, клітинному, субклітинному і молекулярному. Він 

дає можливість оцінити токсичність, цитотоксичність, генотоксичність чинника 

і рівень його стресової дії. Метою дослідження, є опис біологічних 

властивостей комплексу спірокарбона з бурштиновою кислотою для 

оцінювання його екологічної безпеки.   
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Для характеристики біологічних властивостей комплексу спірокарбону з 

бурштиновою кислотою засобами батареї фітотестів було проведене 

моніторингове дослідження на першому з вказаних вище рівнів. До такої 

батерії увійшли Allium test, пророщене насіння пшениці озимої і ярової, 

культура ряски малої.  

Вказане тестування проводено за загальновизнаними методиками. Аналіз 

його результатів дозволив виокремити певні біологічні властивості комплексу 

спірокарбону з бурштиновою кислотою: 

 препарат не є полютантом; 

 йому не притаманні фітотоксичний ефект; 

 комплекс має рістрегулюючі властивості щодо рослинних модельних 

систем; 

 йому притаманні біостимулюючі властивості, що є видо- і 

сортоспецифічними;  

 препарат спроможний захистити рослину від короткочасної дії низької 

плюсової температури, тобто йому притаманні певні 

температуропротекторні властивості. 

Додаткове моніторингове дослідження рістрегулюючих властивостей 

окремих складових препарату (спірокарбону і бурштинової кислоти) та їх 

суміші засобами фітотесту “пророщене насіння пшениці озимої” дозволило 

з’ясувати, що: 

 не тільки комплекс, а і спірокарбон, бурштинова кислота  і їх суміш 

спроможні регулювати ріст проростка; 

 ступінь такої регуляції різний у вказаних хімічних речовин; найвищій у 

комплексу; 

 комплекс має вищий рівень впливу на ріст проростка пшениці озимої, ніж 

суміш спірокарбону з бурштиновою кислотою; 

 виникнення біостимулюючих властивостей досліджуваного препарату 

пов’язане з утворенням комплексної хімічної речовини і набуття нею 

нових характеристик порівняно з її складовими. 

Одержані результати дослідження дають можливість припустити, що 

синтезований комплекс спірокарбону з бурштиновою кислотою можна 

розглядати як антропогенний чинник, якому притаманний певний ступінь 

екологічної безпеки.  

Прикінцевий висновок про рівень такої безпеки препарату можна зробити 

після визначення в повному обсязі особливості його мутагенного і стресового 

впливу на модельну систему. 

 

 

 

 
 

 

 


